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Haurren Hirien Sarea
Haurren Hiria “haurraren” parametroa 
tokiko politikara txertatzeko apustua egin 
duen proiektu politikoa da. Proposamen 
honen helburua gure harremanak, 
baliabideak eta eremu komunak eraldatzea 
da, gure herri eta hirietan konfiantzan eta 
autonomian, parte-hartzean eta osasunean 
oinarritutako baldintzak zaharberrituz.

Haurren Hirien Sarean orain parte hartzen 
duten hamabi udalerriek Sarea elkarlanean 
eta berdinen arteko ikaskuntzan 
oinarritutako eremutzat dute. Bertan, hura 
osatzen duten udalek (eta udal mailan 
proiektuaz arduratzen diren pertsonek) 
ezagutza parteka dezakete eta topaketen 
bidez ikaskuntza eta ohiko erronkak lan 
ditzakete.

Erronkak 2017 

Taldean lan egiten eta trebatzen urtebete 
igaro ondoren, lantaldeak 2017an lan 
egiteko partekatutako 5 behar identifikatu 
eta lehenetsi ditu:

- Finantzazioa. Eta proiektua garatzeko 
beste babes batzuk.
- Haurtzarora begirako ikuspegi soziala. 
Helduen beldurrak, aurreiritziak, 
aurreikuspenak.
- Proiektuaren sozializazioa. Edo 
parametroa komunitatera zabaltzea.
- Haurren partaidetzarako diseinua eta 
tresnak.
- Haurtzaroaz haratagoko prozesuak. 
Nerabezaroa eta gazteria.

Gai horietako bakoitza elkarlanean eta 
beren ezagutza edota esperientziak 
partekatu dituzten pertsonen eta 
erakundeen babesarekin landu ditugu.

Lana eta gogoetak beste eragileekin 
eta udalekin partekatzeko, Sarearen 
“entregagarri” hauek sortu ditugu. 
Koaderno hau Partaidetzari eta 
Haurtzaroari buruzko laugarren 
saioaren emaitza da.

sarea

Zer edo zelan egin dezakegu haurren parte hartzea laguntzeko? 4



Zer egin dezakegu haurrek bizitza 
komunitarioan eta hiriko gobernuan 
parte har dezaten?

-
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Erronka eta arrazoiak:
Gure erantzukizun politikoa, soziala, 
hezkuntza arlokoa edo familiarra dela eta, 
HaurrenHirienSarean lanean ari garen 
pertsonok badakigu gure bizitza-inguruak 
eta harremana, gure osasuna hobetzeko 
giltzarrietako bat elkarrekin izaten eta 
egiten ikastea dela.

Gure ustez, “partaidetza” esaten diogun 
horrek ikaskuntza horiek bil litzake. “Ideien 
munduan” gauza hauek ikasi ditugu:

- Elkarrekin hobeto.
- Aniztasuna, errealitatea eta eskubidea 
izateaz gain, osasun komunerako 
aberastasuna ere bada.
- Tokiko politikak herritarren ekimenaren 
zerbitzura jarri behar du eta hazkundean 
lagundu behar du. Bestalde, osasun-
baldintzak ere sortu behar ditu orain ez 
dauden lekuan.
- Haurrak eskubide guztiak dituzten 
herritarrak dira...

Baina errealitatean, “gorputzen mundura 
lurreratzea” zaila eta arazoz betea izan ohi 
da. 

- Ez dakigu aniztasuna kudeatzen, ez eta 
herritarrak kategorizatu gabe hori egiten ere.
- “Bestearen” asmoekiko eta gaitasunekiko 
konfiantzarik ez dugu (herritarra izan edo 
gobernatzailea izan).
- Zaharren hizkera eta baliabideak erabiltzen 
ditugu agertoki berrietarako…

Ikasitako ideiek gure bizitzako 
esperientziarekin bat egiten ez dutenez, gure 
esanahiek prestakuntza eta entrenamendua 
behar dute; esperientzia, barneratuak izateko 
eta gure iruditeria kolektiboaren parte izateko.

Guztiok egin behar dugun ikaskuntza 
da hori. 

erronka
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Egun helduak garenok, erantzukizun 
politikoak eta teknikoak ditugunok, botoa 
ematen dugunok, etxeko eta egitura 
komunen ardura dugunok... testuinguru 
jakin batean elkar ulertzeko moduak eta 
gure esanahiak eraiki ditugu. Testuinguru 
honek eta eraiki ditugun esanahiek zehazten 
dute egun gure izateko eta egiteko modua.

Gu definitzen gaituzten “esanahi 
sakon” horietako batzuek gaur egun 
partaidetzarekin lotzen ditugun beharrekin 
eta ideiekin bat egiten dute, besteek 
ez. Eta ildo horretatik, beharrezkoa da 
berrikustea errealitatean zer dakigun eta 
zer pentsatzen dugun, baita ikusteko modu 
berri horiek barneratu eta norbere bihurtzea 
ere, betiere, ideiez haratago, behar eta 
nahi duguna egin ahal dezagun.

Eta gauza bera gertatzen da gaur egungo 
haurrekin ere. Ohikoa eta partekatua 
denarekin zerikusia izatea behar duten 
eta behar dugun pertsonak, aktiboak eta 
kritikoak, beren buruan konfiantza dutenak 

eta autonomoak... Ez bihar bakarrik, gaur 
ere elkarbizitzaren eta taldean osatutako 
gobernuaren parte izatea nahi dugun 
neska horiek beren bizitza hitzez gain, 
ekintzez beteta egotea behar dute.

Zenbait testuingurutan, informazioa 
kudeatzeko eta erabakiak hartzeko 
gaitasuna irabazi dugu. Errespetuari eta 
aniztasunaren adierazpenari dagokionez 
hobetu dugu. Ahotsak entzuten ikasi 
dugu eta desberdinen arteko harremanen 
eta kudeaketaren egiturak sortu ditugu. 
Besteetan, “desberdina” den hura 
bazterrean utzi dugu, konfiantzan eta 
boterean oinarritutako egiturak sortzen 
jarraitzen dugu, edo erantzukizuna 
beldurrez bizitzen.

HHSren lan saioetan parte hartzen dugun 
pertsonok 2017ren zati handi batean 
ideien mundua eraldatzen eta horri 
beste buelta bat ematen aritu gara, 
ikaskuntza sakonago honen lehen 
pauso gisa. Eta esanahi horiek eraikitzen 
ari garela, ohiko gure harremanei –
haurrekin eta baita helduekin ere- eta 
gure zereginei eusten diegu lan egiten 
dugun herrietan.

HHS 2017 erronken laugarren bilduma 3



Badakigu ideiak ez direla nahikoak 
gure ohiturak edo mundua ulertzeko 
moduak aldatzeko, baina #UmHerri16 
jardunaldiak aprobetxatu nahi izan 
ditugu lehen ikaskuntza hau osatu duen 
haurtzaroarekin harreman “desberdina” 
bizitzeko. Diseinuan eta praktikan 
oinarritutako esperientzia, parametro 
berri horiek bizitzen lagunduko diguna, 
zehazten ari ginen ikuspegi berria.

UmHerri16 jardunaldiaren helburua gure 
hiriak eta herriak elkarrekin eraikitzen 
jolastea, diseinatzea, irudikatzea… 
zenez, haurrak parte hartzera gonbidatu 
genituen. 84 haur, 76 heldu eta gutako 
15 bildu ginen 14ko taldetan taldeei 
laguntzeko. Eta ikaskuntzaren premisatik, 
jardunaldirako ezarri genituen lau 
erronka landu genituen. Jardunaldiaren 
laburpen bat irakur dezakezue esteka 
honetan.

Esperientzia haren ostean, balorazio-
saioa egin genuen ez egiten genekien 
eta zer ez genekien egiten berrikusteko, 
pentsatutakoarekin zer zetorren bat eta 
helbururako zer zen erabilgarria.

Ikaskuntzatik, “partaidetzari eta haurrei” 
buruzko azken saio hau landuko dugu 
laguntza ematen diguten tresnen eta 
estrategien gainean ikasten jarraitzeko; 
inguruen diseinuen eta hori sustatzen 
duten esperientzien gainean. Eguneroko 
praktikari buruz.

Eta saio honetan, ikasitakoari berriz 
ekiteaz eta ondoren baloratzeaz gain, 
Coach&Play-ko Danel Alberdiri eskatu 
genion taldearekin bere esperientzia 

partekatzera etor zedin. Danelek 
egindako hizketaldiaren ostean, erronka 
moduko ariketa praktikoa egin ahal izan 
genuen.

“Haurtzaroaren parte-hartzea 
partaidetza da. Besterik ez”

Dokumentu ireki hau da emaitza. 
Zergatiak, prozesu parte-hartzaileen 
helburuak eta egiteko moduak mahai 
gainean jartzeaz haratago, kudeaketan 
eta balio publikoaren sorreran parte 
hartzearen balio potentzialean sakondu 
nahi da.
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Zer PARTEKATU 
nahi dugun 

HHS 2017 erronken laugarren bilduma  5

HHS Sarean abiapuntu gisa hartu dugun 
Haurren Hiria proiektuak Alkatetzako 
Erakunde Aholkulari - Umeen Kontseilua- 
baten sorrera proposatzen du. Bi helburu 
ditu:

• Alkatetzarako: Funtzioa betetzen ari den 
bitartean, boterera edo erantzukizunera eta 
erabakia bakarrik hartzera ohitu denaren 
begirada eraldatzea. 

• Haurrentzako: informazioaren kudeaketan, 
ideia eta planen ekintzan eta prototipatuan 
parte hartzea, administrazioarekiko 
topaketan eta abar.

Gure ustez, Kontseilua oso esperientzia ona 
da haurrekin egindako lana BESTEEKIN 
lan egiten ikasteko aprobetxatzen 
duten alkateentzat. Baina, ere berean, 
erakunde hau, beste ekimen batzuk ez 
baldin badaude edo inpaktua zabaltzeko 
modua ez baldin bada bilatzen, ez da 
udalerri bateko haurren parte-hartzearen 
esperientzia adierazgarria. Hori dela eta, 
askotan, taldean eta beste foro batzuetan, 
partaidetzaren esperientzia gisa mugak 
zabaltzeko erronka planteatu dugu.

Testuinguru honetan, lan-saioa, marko 
teoriko edo esperientzial baten inguruan 
antolatutakoa, kokatuko dugu eta kasu 
praktiko baten azterketa edo irudimena, 
UmHerri Jardunaldiarekin, agertoki 
posible gisa eta galdera honi erantzuna 
eman nahian. 

Zer egin dezakegu haurrek bizitza 
komunitarioan eta hiriaren 
gobernuan parte har dezaten?

Hurrengo orrialdeetan hauek bilduko 
ditugu:

• Abiapuntuak eta ikasitakoa.
> Gure abiapuntuak biltzea.
> #UmHerri16 jardunaldian ikasitakoa.

• Ekarpen berriak eta metafora bat. 
> Danel Alberdi
> Haurrek gure inguruan parte hartzeko 
ideiak.
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1 > Partaidetzari eta 
Ikaskuntzari buruz

Gure “ideien mundu partikularra, nahiz 
eta askotan partekatua izan” berrikusteko 
eta aldatzeko prestakuntza egituratzea 
erabaki genuenean, Solasguneko taldeak 
prestakuntza 4 saiotan egituratu zuen: 
Filosofia, esperientziak, diseinua eta 
ekintza.

Laburbilduz, hau da gure abiapuntua eta 
ditugun ideiak: 

1. HHSk iragan egin nahi du.

Osasunaren eta iraunkortasunaren 
bilaketan, egungo gure beharrekin eta 
gaitasunekin bat datozen beste eredu 
batzuetara jo behar dugula sentitzen eta 
pentsatzen dugu:

> Segurtasuneko/kontroleko politiketatik 
konfiantzara/autonomiara iragatea,

> eremu publiko-pribatutik eremu komun-
bizilekura,

> berdinen arteko partaidetzatik 
desberdinen partaidetzara.

2. Ezagutza, erabakitzeko

Dakigunaren eta nahi dugunaren 
berrikusketak erabaki koherenteak hartzen 

laguntzen digu. Kontzientzia horrek, 
ohituraz haratago, gure lehentasunetara 
egokitutako balorazioa egitea 
ahalbidetuko digu.

> Dakiguna: Desberdinak gara, gai gara, 
besteekin gara.

> Nahi duguna: Ingurune osasungarriak, 
iraunkorrak, inklusiboak, berritzaileak… 
Lotutako herritarrak, herritar aktiboa, 
prosumitzailea, erantzunkidea…

> Erabakitzen duguna: 
Bereizgarritasunari lekua ematea, 
autonomia bultzatzea eta hazkundeari 
zerbitzatzea.

3. Aldaketaren jatorriak.

Egin daitekeen lehen aldaketa, eta agian 
eraginkorrena, norbere buruarengan 
egiten dena da. Gure buruaz dugun 
ikuskerak, eta ondorioz, “pertsonari” 
buruz dugunak, gu definitzen gaituen 
oro eta “bestearekin” dugun harremana 
zehazten du. Hortik aurrera, gertagarriak 
eta beharrezkoak dira gure harreman-
estiloetan eta elkarbizitzarako gure 
eremuetan egindako aldaketak.

Laburbilduz, hauek dira jarduteko hiru 
arloak:

> Pertsona. Beharrezkoa da norbere 
gaitasunean konfiantza berreskuratzea 
eta gure aldeen balioa ezagutzea. Horrela 
bakarrik berrezar dezakegu elkarrekin 
hezteko beharrezkoa autonomia. 

abiapuntuak eta
IKASITAKOA 



> Harremanak. Aniztasunean eta 
konfiantzarekin bizitzen ikastea 
oinarrizkoa da bizitza komunitarioan 
parte hartzea sustatzeko eta erronka 
kolektiboei potentzial handiagoarekin 
aurre egiteko.

> Eremuak. Eremu komuna guztientzako 
harreman-lekua izatea bihur dezakegu. 
Horretarako, “gizon heldua, langilea eta 
autoarekin” parametrotik “haurraren” 
parametrora iragan behar dugu.

4. Haurren partaidetzari buruzko 
beharrezko berrikusketak.

Ildo horretatik, -dakigunaren, ahal 
dugunaren, daukagunaren eta nahi 
dugunaren artean-, partaidetzari lotutako 
edo partaidetzari eragiten dioten ideiak 
ditugu eta berrikusi egin behar ditugu: 

> Partaidetzari eta haurren eskubideei 
buruz.
Alde handia dago legeak esaten 
duenaren eta gertatzen denaren 
artean. Partaidetzaren testuinguruan, 
esaterako, Haurren Eskubideei buruzko 
Konbentzioaren 12, 13, 14, 15 eta 
17 artikuluetan. Haurren eskubideen 
herritartasuna zintzilik dago oraindik 
eta egoera hori iraunarazteko erabiltzen 
diren berrespenak onartezinak dira. 
Bestalde, babesteko ideiak, duela 
gutxi emakumeekin gertatu zen 
moduan, zuzendu beharko genituzkeen 
kontzientzia eta babesgabetasun-
egoerak sortzen ditu. 

. Legezkotasunik eza eta justifikazioak.

. Herritar babestuak – babesgabeak

> Partaidetzari eta harremanei edo 
osasun komunitariori buruz.
Besteekin izan eta egitea, eta partekatua 
den horretan, oso beharrezkoa da. Hori 
dela eta, partaidetzak segurtasun- eta 
konfiantza-ingurunearen ondorioa izan 
beharko luke. Beste nahi asko bezala, 
garrantzitsua da hori buruan izatea 
ahaleginek baldintzak lehengoratzea eta 
“partxe” egoerak ez sortzea ekar dezaten. 
Administrazioaren eta gizarte zibilaren 
arteko bi norabidetako konfiantza-
gabezia historikoak, lotura komunitario 
ahulak eta aniztasunaren adierazpenaren 
kontrakoa den kultura normalizatzaileak 
“desberdinen” artean prozesu parte-
hartzaileak sustatzeko saiakera oro 
zailtzen dute.
. Segurtasuna eta Konfiantza.
. Lotura eta jabetza.

> Partaidetzari eta gobernantzari buruz: 
Funtzioak egitea, askotan, gauzen egoera 
naturalarekin nahasten da. Erabakiak 
hartzen dituenak edo erantzukizunak 
bakarrik edo berdinen artean hartzen 
dituenak, seguruenik, bere funtzioen 
mugak nahastuko ditu eta aldaketa 
ororekiko deskonfiantza izango du. Berari 
eragiten dioten erabakiak beste pertsona 
batzuek hartzera edo egokitzen zaion 
erantzukizuna ez onartzera ohitzen dena, 
seguruenik, bere burua gobernatzeko 
beharraz eta gaitasunaz ahaztuko da.
. Moda edo hazkunde-deriba.
. Jokoaren arauak, erantzunkidetasuna 
eta kudeaketa partekatua.
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5.  Guztiok egin beharreko 
ikaskuntza.

Nahi ez dutenak albo batera utzita, 
gutxiengoa dira eta argi eta garbi 
esaten dute, ados gaude ez dakigula 
eta ezin dugula. Eta ez dira gauza bera 
ez jakitea edo ezin ahal izatea eta gai 
ez izatea. Eta horrela, hasierara itzuliko 
gara, “eskolatutako gure adimenei” 
erreferentzia egiten genien garaira.

Plano teorikoaren sinpletzeak eta gure 
ahozko hizkerak “guztiok eta guztion 
artean” adierazpenari egiten diote 
erreferentzia. Eta eraiki nahi dugun 
edo entrenatzen ari garen agertoki 
berri honek, partaidetzaren agertoki 
materialean, guk ez ditugun ohiturak eta 
konpetentziak eskatzen ditu:

. Aniztasunaren kudeaketa.

. Konfiatu eta entzutea.

. Bereizgarritasunari lekua ematea.

. Ziurgabetasunean zerbitzatzea.

. Akordioak eraiki eta haustea.

. eta abar luze bat.

“kasurik onenean, haurtzaroaren 
leku berberean gaude”

Eta baieztapen hori oso eskuzabala da. 
Izan ere, haurrek ez bezala, helduek 
beldurra dugu eta uste dugu ez garela 
(direla) gai.

Laburbilduz, partaidetza (edo izateko eta 
elkarrekin egin ahal izateko beharrezko 
baldintzak lehengoratzea) guztiok egin 
beharreko ikaskuntza da. Pertsona handiak 
eta txikiak, ohitutako politikak, jakintsu 
teorikoak, gustura ez dauden herritarrak, 
ilusiorik gabekoak, positibistak eta haserre 
daudenak… coca-colaren iragarkia izango 
balitz bezala: guztientzako ikaskuntza.
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2> UmHerri16 
jardunaldian parte-hartzeari 
eta ikasitakoari buruz

Eta horrela, betiko ohiturekin eta 
ziurtasunekin, baina adimena zertxobait 
berrituta, UmHerri16 jardunaldian 
elkarlaneko tailerra diseinatzeko zeregina 
dugu.

Aurre egin behar izan genien gaien 
laburpena da hau, eta kontuan eduki 
behar izan genituena:

1. Gonbidapena.

Haurrak jardunaldian txertatzea ez 
zen erraza izan. Jardunaldia eskola-
ordutegian izan zen, haurrek ez dute 
ekitaldi mota honetan izena ematen, 
haiekin ez dira komunikazio-bide zuzenak 
existitzen...

Nola lortu umeek parte hartzea? Zer 
umek? Nola etorriko dira? Nork erabakiko 
du?

Hori dela eta, azkenik, gure aurreikuspenak 
murriztu eta “taldean” etortzeko ideia 
onartu genuen. Udalen eta hezkuntza-
komunitatearen bidez, gonbidapena eta 
baimenak eman zitzaizkien umeei eta 
familiei.

2. Harrera eta Ulermena.
Jardunaldiak, ia-ia bere horretan, 
pertsona txikientzako ez dira batere 

leku atseginak. Jendea hizketan, 
gogoeta egiten... aurreikuspen altuekin, 
bikaintasun-itxura eman nahian... Hizkera 
eta lan egiteko moduak irisgarriak ez 
izateak kezkatzen gintuen batez ere.

Eta ez baldin badugu ondo azaltzen? Eta 
aspertu egiten bada eta ezin badiogu 
iraunarazi? Eta epaituak sentitzen baldin 
badira?

Horregatik, lehen lana umeekin antolatzen 
dugu eta gonbidapenaren arrazoiak, 
erronkak eta jokoaren arauak azaltzen 
ahalegintzen gara: ez zegoela erantzun 
zuzenik, umeekin ikasteko geundela 
bertan…

3. Helduen Ikaskuntza.

Umeak bizitza komunitariora txertatzeak 
umeekin harremanak mantentzen ikastea 
eragiten du. Pertsona gaituak direla eta 
alternatibak hobetzeko eta bilatzeko haien 
ekarpenak behar ditugula onartzeaz eta 
ulertzeaz gain, harreman-ohiturak desegin 
behar ditugu.

Eta zalantzaren aurrean, laineza ateratzen 
bazaigu? Eta egiten duten zerbait desegokia 
iruditzen bazaigu eta “hezi nahi baldin 
baditugu”? Gainerako helduek horrelako 
jokabidea baldin badute, nola lagun 
diezaiekegu?

Haurrekin oro har nola erlazionatzen garen, 
gure aurreiritziak eta beldurrak zein diren, 
aurreikuspenak eta proiekzioak zein diren... 
berrikusten aritu ginen hainbat saiotan. Eta 
konturatu ginen oro har ez dugula ondo 
egiten. 
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Hori dela eta, erabaki genuen haurrekin 
igarotako lehen denboran gogoeta hori 
partekatu behar genuela eta hobeto 
egiteko gogoa piztu behar genuela.

4. Jokoaren arauak

Taldeei lagundu genien pertsona helduez 
gain, gogoeta hori egin ez zuten beste 
batzuek ere lan egingo zuten lantaldeetan.

Hori dela eta, “guztiok ondo egoten” 
lagunduko diguten gutxieneko 
abiapuntuak partekatu ditugu. Horrelako 
zerbait: 

. Saia gaitezen elkar zaintzen eta ez 
gaizki sentiarazten.
. Haurrak eta helduak... inork ez daki 
inork baino gehiago.
. Ideia oro erabilgarria izan daiteke 
jardunaldiko erronketarako.
. Guztiok ulertzeko moduan eta elkarri 
entzunez hitz egiten saiatu behar dugu. 
. Pentsa dezagun positiboan, arazoetan 
trabatuta geratu gabe.
. Egiten dugun hori ondo egongo da.

Gainera, segurtasuna eta autonomia 
eskaini nahi duen elkarbizitzako 
testuinguru orotan garrantzitsua da 
lekua, mugimendu-marjinak, helburuak 
eta topaketa-denborak ezagutzea.

5. Materialak eta laneko 
dinamikak.

Arratsaldeko saioaren helburua 
“gure herriak nola hobetu elkarrekin 
pentsatzea” zen. Elkarlanean oinarrituta 

lan egiteko lau erronka, hirigintzan eta 
autonomian, partaidetzan, jokoan eta 
eskubideetan, eta komunitatean eta 
hazkundean oinarrituta.
Saioak euskarri desberdinak eskaintzea 
nahi genuen bakoitzaren “lan egiteko 
modu anitzetarako”.

Pertsona batzuei gustatu egingo zaie 
pentsatu eta idaztea, beste batzuei hitz 
egitea eta beste batzuk hobeto adieraziko 
dute marraztuz. Hori dela eta, 15 lan-
mahaitan hauek zeuden: mapak-paper 
handiak, itsasgarriak irudiekin eta beste 
batzuk zurian marrazteko, errotulagailuak 
eta abar.

15 lan-mahaitan bildu ginen. Eta mahai 
bakoitzean, 6/7 haur (neskak), 4/5 
heldu eta mahai bakoitzeko laguntzaile 
1, jokoaren arauak gogorarazteaz eta 
“bermatzeaz” arduratzen dena.
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Jardunaldien ondorengo balorazioan, 
hauek dira haurren arteko partaidetzare-
kin lotuta taldeko pertsonen artean bildu 
genituen gaiak.

1. Aurretiazko lana.
. Hobe izango zen haurren izen-
ematearekiko irtenbide autonomoa 
topatzea (interes pertsonalean oinarrituta 
eta ez eskola-erabakian).
. Garrantzitsua da proposamena 
azaltzeko nahiko denbora edukitzea eta 
jardunaldiaren motibazioak haur parte-
hartzaileei, ikastetxeei, irakasleei eta 
familiei helaraztea. 

2. Ongietorriko saioa.
. Iritsierako baldintzak kontuan hartuta 
(askok proposamena ez zuten ondo 
ezagutzen), erabaki ona da denbora 
bat eskaintzea laguntzaileekin izandako 
topaketari, jokoaren arauei eta gaiak eta 
erronkak “testuinguruan jartzeari”.

. Arraroa den arren, guztientzako atsegina 
da helduek beren mugak eta ezjakintasuna 
aitortzea, eta zintzotasunez, beren burua 
ikastun gisa aurkeztea. Haurrek, gainera, 
“egun batez irakasle” izatea eskertzen 
dute.

3. Elkarlanean oinarritutako lan-saioa.
. Aniztasunaren ebidentziak segurtasun-
baldintzak eskaintzen laguntzen du 
(bakoitza bere erara, bere erritmora, 
gaitasunen arabera…). Gazteak 
gonbidatzeak edo parte hartzera deitzeak 
lagundu egingo zukeen ildo horretatik. 
Bistako adin-arraila itxuragabetuz.
. Denbora luzeagoak, atsedenekin eta 
dinamika desberdinekin, seguruenik, 
parte hartzeko baldintza hobeak eskainiko 
zituen.

4. Helduen ikaskuntza.
. Haurrekiko harremanaren esperientzia, 
konpromisoarekin eta gure ohituren 
zelatan egindakoa, ez da ikaskuntza 
“erosoa”.
. Baldintza horietan, talde anitz 
bati laguntzeko garaian, erraza da 
helduen harremanetako ohituretan eta 
“gehiegizko bideratzeetan” erortzea.

6. Orokorrak.
. Garrantzitsua da eremu egokia izatea. 
Bertan, haurren erritmoak eta egoteko 
moduak ongietorriak izango dira.
. Jardunaldia haurrekin diseinatzeak 
jardunaldiaren kalitatea hobetuko luke.
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GAI GARA
Pertsonak, guztiok, 
salbuespenik gabe. 
BEREZIAK GARA 
Bakoitza desberdina, 
kategoriarik gabe. 
ELKARREKIN
Mendekotasun artekoak, 
beharra dutenak, jabeak.

AUTONOMIA SUSTATZEA 
Askatasunaren eta 
erantzukizunaren arteko oreka.
ANIZTASUNARI ARRETA ESKAINTZEA
Para cualquiera, para todas.
ZALANTZAN ZERBITZUA EMATEA 
Ziurtasunetik-konfiantzatik.

Zergatik?
ESKUBIDEAGATIK
Eragiten dioten horretan parte hartzeko 
eskubidea dute. 
GAITASUNAGATIK 
Bakoitza bere erara, konpetenteak dira.
BEHARRARENGATIK
Bizitzako eta harremanetarako helduen modua 
dagoeneko ez da erabilgarria

Behar dugu, nahi dugu eta ikas dezakegu.

Desberdinen artean /haurrekin partaidetzari buruzko 
ikaskuntza-esperientziak sortzeko Ideia Garrantzitsuak.
1. Zer egingo dugu ondo senti daitezen?
Gure harreman-estiloak berrikusi, batez ere, haurrekin. Zintzoak izan, entzun, beren lekua eman, ez 
aurreratu eta aurreiritzirik ez egin.

2. Zer egingo dugu parte har dezaten?
Gogorarazi ez dagoela erantzun zuzenik. Laguntza eskatzen ari garela, guk ez dakigulako. Benetan, 
pentsatzen edo sentitzen dutena esatea behar dugula.

3. Zer egingo dugu elkarrekin egiteko?
Garrantzitsua da guztiok ulertzea eta onartzea (gonbidatutako haurrak eta lan egingo dugun beste 
pertsona heldu batzuk) partekatutako zereginerako jokoaren arauak.

4. Nola islatuko ditugu adierazteko modu desberdin horiek?
Bakoitzaren desberdintasunetarako euskarri desberdinak eskaintzea. Batzuei pentsatzea eta idaztea 
gustatzen zaie, beste batzuei hitz egitea eta beste batzuk hobeto adierazten dira marrazki bidez.

 Laburbilduz>
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1> Danel Alberdirekin 
hizketan..
Partaidetza zalantzan dago, nahiz eta 
jendaurrean jende asko ez den ausartzen 
zalantzan jartzen. Bere potentzialaz 
“konbentzitu” gara, baina izapide huts 
“bihurtu” dugu. Denbora “lapurtzen” 
diguten eta dagoeneko bagenituen 
ondorioak ateratzen ditugun bilerak egiten 
ditugu. Askotan prozesuak eta erabakiak 
hartzea mantsotzen duten bilerak, 
dagoeneko falta dugun denbora hori galdu 
dugula (ez inbertitu) sentitzen dugun 
bilerak. Parte hartzera joaten garenean 
edo prozesuak sustatzen ditugunean 
sentitzen dugu. Eta hori guztia helburua 
bistatik galtzen dugulako.

Ahaztu egiten dugu prozesu parte-
hartzaile oro aurrez ikusitako 
denboran proposatu ez genuen hori 
lortzeko diseinatu eta ezarri behar 
dela.

Partaidetzaren balioa ez dago inoiz 
guk erabiltzen dugun metodologian. 
Metodologia zerbait instrumentala da beti. 
Ez dago helburuetan ere: pertsona orok, 
edonork, ekarpena egin dezakeela sinestea 
(benetan) da garrantzitsua.

Prozesuan pertsona guztien interesa 
txertatzea da erronka. Interes guztiek 
prozesuan egoteko eskubidea eta 
zentzua dutela ulertzea, guztiak kontuan 
hartu eta errespetatu egin behar direla.

Argiago ikusten da erakunde bateko 
pertsonen kudeaketaren inguruko 
adibide batekin: erakunde batean, 
garapen pertsonaleko politika on batek 
kontuan izan behar du eta errespetatu egin 
behar du zenbait pertsonak diruarengatik 
soilik egiten dutela lan. Eta beste 
batzuen kasuan indar handiagoa duela 
garapenak edo erronka profesionalak 
arlo ekonomikoak baino. Bi jarrerak 
zilegiak dira eta balizkotasun berdina 
dute erantzun komuna emango duen 
estrategia diseinatzeko, bere interesak 
txertatzea bilatu behar du. Aurretiazko 
interesek ez dute zehazten erakundeari 
egindako ekarpena, ez dago pertsona 
langile hori erakunderako baliotsuago 
bihurtzen duen interes komun bat. 

Interes guztiek tokitxoa eduki behar dute 
gure prozesuan, guztiak kontuan hartu 
eta errespetatu behar dira.

ekarpen berriak eta
METAFORA BAT



2> Partaidetza 
diseinatzeko bost gako 
eta metafora bat.

Partaidetza, oinarrian, entzutean 
oinarritzen da. Beste pertsonek esaten 
dutena modu aktiboan entzutean eta 
egin behar dugun horretan txertatzean.

Metafora

Zure esku dago. 

Gutako bakoitzak, gure esku 
dagoenarekin. Gure erantzukizunaren, 
gure gaitasunaren... arabera

1. Pertsonak.
Beharrezkoa da gure prozesu parte-
hartzaileei balio erreala ematea. Eta 
bertan parte hartzen duten pertsonek 
ematen dute balioa. Ulertu behar dugu 
pertsonekin lan egiten dugula. Hori dela 
eta, izatez anitzak dira izateko eran, 
egiteko eran, egoteko eran...

2. Behatzea
Jakin behar dugu begiratzeko moduak 
nola egiten dugun zehazten duela. 
Behatzeko gure gaitasuna mugatua (A-ri 
begiratzen badiogu, denbora horretan ez 
diogu B-ri begiratuko) eta selektiboa da 
(zer ikusi nahi dugun erabakitzen dugu).

Hori dela eta, aniztasun horri lekua eman 
nahi badiogu eta aukera gisa aprobetxatu 
nahi badugu, beharrezkoa da begirada 
entrenatzea: sarriago begiratzeko, 
hobeto begiratzeko, zehatz eta orokorra 
dena begiratzeko, beste parametro 
batzuetatik begiratzeko... Erraza da 
begiratzen ari ez zaren hori galtzea. 
Are gehiago, begirada selektibo honek 
eta dakiena, bila ari dena, nahi duena… 
ikusten ohituta dagoen honek, hasieratik, 
esate baterako, galdetzeko moduak 
prozesuetara iristen diren perspektiben 
aniztasuna mugatzen du.

3. Iniziatiba.
Zergatia argi izaten dugu beti. Baina 
helburua ez dugu hain garbi izaten. Erdi 
bidean geratzen gara, inora iritsi gabe. 

Prozesuak kudeatu egin behar izaten dira. 
Itxaroteak diagnostikoak baino larritasun 
handiagoa sortzen du. “Ezinbestean 
egitetik” “nahi izatera” igaro behar 
dugu. Post-it-a jartzetik eta ateratzetik 
edo argazkia bilatzetik, helburu erreal 
bat izatera pasatu behar dugu. Ohikotik 
desberdina den lekuan egoteko aukera 
ematen diguten elementuak bilatzea.

“Gaur nola ikusten duzu?” “Gaur” horrek 
orainaldira eramaten nau, inertziak 
hausten ditu eta aukerak mugagabeak 
diren horizontean kokatzea ahalbidetzen 
dit.
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4. Sormena.
Egokitu eta jolastu. Jolasak, prozesu 
parte-hartzailean jolastea ahalbidetzen 
diguten elementuek, segurtasunean, 
arauetan, txandetan eta uneetan 
oinarritutako testuingurua ematen 
digute. Gogoan izan enpatia ez dela 
“ni”a oinarri hartuta beste pertsonaren 
lekuan jartzea. Alderantziz, haren lekuan 
jartzea, hura oinarri hartuta. 

5. Koordinazioa.
Iragana, oraina eta geroa. Denak 
kudeatu behar dira. 

Bi lerro izan behar dira kontuan: 
. Bihotzaren lerroa: koherentzia zehazten 
digu. Zerbait egiteak ez du ezertarako 
balio, beste batzuk ari baldin badira 
kontrakoa egiten.
. Ezagutzaren lerroa: ez gara jabetzen 
gure sarean eta herritartasunean dagoen 
ezagutza guztiaz.
Azken finean, balio-proposamena 
egitea, asko baitugu jokoan.

Parte hartzen ikasten

Dagoeneko hitz egin dugu parte-
hartzea diseinatzen dugunean kontuan 
izan beharreko elementu guzti horiez. 
Nondik eta norentzat landu behar 
dugun prozesua. Baina egiteko moduak 
urduritasuna sortzen du. Eta batzuetan, 
esperientzia, zuzentasuna edo saioari 
ekiteko gaitasuna falta zaigula sentitzen 
dugu.

Ikaskuntza honetarako gakoen 
laburpena: 

Eta informazio hori gure esanahiak 
freskatzen ari dela eta arreta 
haurtzaroaren partaidetzan ipiniz, lan-
saioaren erronkaren/kasu praktikoaren 
denborari aurre egingo diogu:

Zer egin dezakegu Euskadiko haur 
guztiek #UmHerri18 jardunaldian 
parte har dezaten?

TESTUINGURUAN KOKATU dinamikak: 
balioetsi eta azaldu helburua.

BEHATU parte hartzen duzunean, idatzi 
gakoak eta zure egin. 

IKASI zerk funtzionatu duen eta zerk ez, 
zer egin zenezakeen hobeto.

GALDETU besteei. Zergatik ez bidali zure 
ideia esperientzia duten beste batzuei, 
haien iritzia jasotzeko?
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>Zer egin dezakegu 
Euskadiko haur guztiek 
#UmHerri-ko hurrengo 
jardunaldian parte har 
dezaten?

Badirudi haurrek aniztasunari eskaintzen 
diogun arreta eskasa aurpegiratzen 
digutela. Neskek, desberdin pentsatzen 
dute, desberdin hitz egiten dute, 
erlazionatzeko eta egoerei aurre egiteko 
modu desberdina dute... Desberdina? 
Zeren edo noren desberdina? Partaidetza-
prozesuetan emakume helduen ohiko 
arauekiko? Ostera ere “gizona, zuria, 
langilea, autoarekin” parametroarekin 
egingo dugu topo.

Partaidetzarekin lotuta, HHSn hiru gai 
nagusi hartzen ditugu oinarri:

. Haurtzaroaren Kontseilua kopurutan 
ezagutzera ematea: haur gehiagori 
eskaintzea partaidetzaren esperientzia. 
. Proiekzio-prozesu partaidetuaren 
kalitatea eta inpaktua: guztien hiria 
haurren hiritik haratago ulertzea. 

. Partaidetza oinarri hartuta, gure herriek 
eta hiriek eskaintzen dituzten hazkunde-
baldintzen ondorioa –eta ez tresna bat 
soilik- egitea. 

Ikasten jarraitzeko helburu honetan, lehen 
galdera argituko dugu Danel Alberdiren 
laguntzarekin: Euskadiko haur guztiak 
biltzen dituen esperientzia irudikatzeko 
erronka.

Zergatik ez dugu erreferentzia gisa hartu 
behar gure esku dagoen ekimena, UmHerri 
esate baterako? Posible izango al litzateke 
Euskadiko haur guztiek jardunaldietan 
parte hartzea? Parte hartzeko baldintzak 
behintzat sor al genitzake? Ez al da hori 
tokiko mailan martxan jarri ditugun 
prozesuen helburua? Parte hartu nahi 
duen orok parte hartu ahal izateko modua 
topatzea?

Bururatzen zaizkigun ideia guztien 
ekarpena egin genuen, berritzaileak eta 
tradizionalak, posibleak eta ezinezkoak, 
nahi direnak eta nahi ez direnak… izan 
ere, gure ikuspegitik irudikatzen eta 
proiektatzen dugu. Helduen begirada, 
aurreiritziz betea, oraindik gainetik kendu 
ezin duguna… gure sinesmenetatik lan 
egiten dugu… Izan ere… Ba al dakigu 
benetan haien motibazioak zein diren? Ba 
al dakigu parte hartu duen pertsona zerk 
motibatzen duen, adina kontuan hartu 
gabe? 

Partaidetza eta haurtzaroa 
HHS RAKO ERRONKA 



Prozesuan zehar, nola egin diezaiekegu 
tokitxoa haurren interesei? 

Gure prestakuntza eta gure esperientzia 
edozein izanda ere, guk eskaintzen 
ditugun ideia askok –zereginaren bat-
batekotasuna eta ezinezkoa den horren 
zatian dauden horiek- aurreiritzietan eta 
ideia infantilizatuetan edo adeitsuetan dute 
abiapuntua, ideia pedagogiko paternalista 
oinarri hartuta edo konfiantzarik eza 
haurren gaitasunean.

. Ikastetxeen bidez egitea.

. Proiektuarekin marrazkien lehiaketa 
egitea.
. Derrigorrezkoa izatea, beste ikasgaien 
moduan.
. Oparia eta askari handia egitea.

Eta azterketan, badirudi jokabide hori bera 
dugula herritarrekin oro har. Beste hitz 
batzuekin agian, baina ohitura berberekin.

Beste ideia askok konfiantzan eta 
errespetuan oinarritutako tratuaren 
aldeko apustua egiten zuten, hitz egiteko 
modu anitzak, gaitasuna, erritmoa edo 
guztioi barneratzen dizkiguten interesak 
onartuz. 

Entrenamendu/metafora honetan 
aukeratu genituen ideiak:

1. APP – mugikor interaktiboa.
Teknologia – bideokonferentzia erabiltzea
– Offline parte-hartzea.

2. Metodologia erakargarriak.
Jokoaren/gamifikazioaren bidez. Jokoaren 
ohiko manipulazioarekiko adi egon behar 
dugula ahaztu gabe.

 3. Enbaxadoreak bilatu.
Beyonce edo superizarrek deitzea eta 
animatzea zen ezinezko ideia
 
–– Haurtzaroarekin konpromiso soziala 
duten enbaxadoreak izendatuz
– Umherri (bitartekoetan presentzia 
handiagoa izateko balioko luke, esate 
baterako)

4. Aitak eta amak sustatzea. 
Zigilu bat seme-alabekin UmHerri 
jardunaldietan parte hartzeko orduak 
ematen dituzten enpresei – enpresen irudia. 

5. Foroak deszentralizatu.
Egun batean ordu eta leku batean deituko 
zaitut (ustekabeko leku bat bilatzeaz 
haratago); zergatik ez dugu udalerri 
bakoitzera eramaten? Eta zergatik ez dugu 
plaza ireki batean egingo, herritar guztiak 
etortzeko moduan?. 

6. Kontzientzia unibertsala.
Beste foroetan edo lantaldeetan kutsatuko 
duten modu txikiak / talde eragileak bilatzea. 
Umherri balio-kateak / mesedeak egitea.
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ideiak laburtuz
PARTE HARTZEA

Eskubidez, 
jarreragatik 

eta 
beharragatik.

Gai gara, 
bereziak gara 
eta elkartuta 

gaide.

Autonomia, 
aniztasuna eta 
ziurgabetasuna

Zehazten 
duen begirada 
entrenatzea

Denok egin 
behar dugun 
ikaskuntza

Osasun 
pertsonala eta 
komunitatekoa

Elkarrekin izan eta egitea
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1. Gutuna Sopuertako alkateari.

Batzuetan, nahikoa izan ohi da asmoen aitorpen bat egitea herri bateko biztanleen 
eta bertako alkatearen arteko komunikazio-aukera egia bihur dadin. 

Hauxe da Sopuertako haur batzuek alkateari bidali zioten gutuna, alkateak herriko 
familiei HHSrekin bat egingo zutela eta Haurtzaroaren Kontseilua sortzeko asmoa 
zegoela jakinarazi zietenean.
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2. Lanerako eskubidea.

Batzuetan, haurrak “arau” horretatik ateratzen dira eta zehatza den horretara 
begiratzera derrigortzen gaituzte.

Haurrek hirian dituzten eskubideei buruzko lana eginez, Leioako Haurtzaroaren Kontseiluan, 
talde batek “lanerako eskubidea” planteatu zuen: etxean diru-ekarpena egiteko eskubidea, 
nire ekonomia kudeatzeko eskubidea, erabilgarria izateko eskubidea, lanari buruz ikasteko 
eskubidea... Eta aurreikus zitekeen moduan, alarma berehala piztu zen. 
Baina zure eskubidea “lanik ez egitekoa” baldin bada? 

Prozesuaren/ikaskuntzaren laburpena:: 

1. Alkateari egin zioten proposamena eta hark idazkari orokorrari egin zion kontsulta. Kontsulta 
egin ostean, hark erantzun zuen: ezin da, ez da legezkoa 16 urte baino gutxiagoko pertsonek 
lan egitea.
2. Taldea Arartekoarekin jarri zen harremanetan eta haurtzaroaren arduradun bat haiekin 
bildu zen. Hori egitea bihurtuko zuen alternatiba bakarra lege-proposamena egitea zen. Baina 
horretarako adinez nagusia izan behar da eta horrek “pertsona helduak” inplikatu beharra 
ekartzen du.
3. Taldeak alternatibak “marjinetan” bilatzea erabaki zuen.

Haurren proposamenen laburpena: 

Egindakoak.
1. Ume Merkatariak martxan jartzea (dagoeneko egin zen 2015-2016an) Eta oraingo honetan, 
saltokietako pertsonek, proposamena ezagutu ostean, partaidetza nolabait eskertu izana.
2. Irakale Helduekin Teknologia. Haurrek beren ezagutza Leioako pertsona helduekin partekatu 
ahal izateko ikaskuntza-eremua, eta adineko pertsonek, haurren nahia/lan-proposamena, 
ezagutu ostean, egindako lana nolabait eskertzea.

Hizketan.
3. Zahargune. Adinekoen-Haurren Ikaskuntza-eremua sortzea, horiek beren ezagutza partekatu 
ahal izateko.
4. Haurtzaroaren Merkatua. Haurrek zerbitzuak saldu edo eskaini ahal izateko hileko merkatua.
5. Tokiko txanpona-bonua, Herrigunen parte hartzen duten pertsona helduentzat edo 
“komunitatearen onerako” egindako beste ekarpenetan parte hartzen duten pertsonentzat, 
Balmasedako esperientzia bisitatuz ikasi genuen moduan.
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3. Bakion elkarrekin ibiliz.

Batzuetan, neskak (haurrak) egokiagoak dira komunitate osoari eragiten dion arazoa 
konpontzeko garaian. Eskolara lagunekaz da gai aipagarri bat: eremu komunari, ohiturei eta 
komunitate-loturari eragiten dionez, helduen artean lan liteke: erabakiak aparejadoreek edo 
arkitektoek har litzakete, gurasoei, udaltzaingoari, ikastetxeei… beharrei buruz galdetuz, baina 
haurtzaroarekin elkarlanean egin daiteke eta egin beharko litzateke. 

. Bakion, esate baterako, horrela egin dute.

Bakioko alkateak UmHerri16 jardunaldian adierazi zuen udalak “pertsonengandik aldendu 
diren” udalen krisiaren aurrean eta pertsonak “zerbitzu publikoen” kontsumitzaile bihurtu diren 
honetan, udalaren erabakiak “politika gizatiartu” nahi duela, “herritarren beharren zerbitzura 
udal-baliabideen” zentzua berreskuratu: Umeen Herria martxan jarri, “erabakiak hartzeko 
garaian aldaketaren ardatz” gisa. Ohikoak ez diren beste pertsona batzuk sartzeak 
ikuspegia aldatzea derrigortzen du, eta ondorioz, egiten duguna aldatzea.

Teo Arkitekturaren laguntzarekin, Bakiok 12 asteko prozesua hasi du. Bertan, haurrek beren 
ikuspegiak eta desioak azaltzen hartu dute parte, proposamenak eta ikuspegiak eginez...

Horien laguntzarik gabe ezinezkoa izango zatekeen haien beldur pertsonalak ezagutzea, hitz 
egindakoaz gain familiek zer transmititzen dien, haientzako garrantzitsuak edo adierazgarriak 
diren elementuak (animaliak, usainak, euria...) edo haien desioak.
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4.Hala behar duelako.
Besteetan, beren eskubidea da. Haur batek, UmHerri16 jardunaldian planteatu zuen 
bere herrian ideien, diseinuaren edo erabakiak hatzeko prozesuan parte hartzeko 
berak zuen gaitasunari buruzko zalantzak baldin bazeuden, kontrakoa frogatuko zuen 
azterketa bat egiteko prest zegoela. “Espero dut azterketa hori parte hartzera deitutako 
gainerako bizilagunek ere egin behar izatea. Ikusiko da”. 

Gogoetak sor dezakeen deserosotasunaz gain, aitortu behar dugu ez daudela 
justifikatuta haurrak eta nerabeak gure hiriak gobernatzeko diseinatzen hasi garen 
parte-hartze prozesuetatik kanpo geratzeko arrazoiak.
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Jaiak diseinatzen eta gozatzen (Tolosa) Hezkuntza-berrikuntzari buruz hausnartzen (Leioa)

Espazio komuna diseinatzen (Arrasate) Autonomiari eta segurtasunari buruz hausnartzen (Bilbo)
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